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РІЗНОМАНІТТЯ ХРЕСТОЦВІТИХ КУЛЬТУР НА ПРИКАРПАТСЬКІЙ 

ДЕРЖАВНІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ  
 

Наведено результати багаторічного вивчення зразків колекцій хрестоцвітих культур, 

використання їх у селекційному процесі, передання для подальшого вивчення та 

створення сортів і гібридів селекційним, навчальним та комерційним структурами. 

Колекція хрестоцвітих культур Прикарпатської державної сільськогосподарської 

дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 

України нараховує 1008 зразків вітчизняного та іноземного походження: ріпаку 

озимого (Brassica napus var. biennis (Schübler & G. Martens) Reichenbach) — 440, 

ріпаку ярого (Brassica napus subsp. oleifera (de Candolle) Metzger) — 332, гірчиці білої 

(Sinapis alba L.) — 39, гірчиці сарептської (Brassica juncea Czern.) — 39, рижію ярого 

(Camelina sativa L.) — 60, рижію озимого (Camelina sativa L.) — 6, редьки олійної 

(Raphanus sativus L.) — 3, суріпиці ярої (Brassica silvestris L.) — 38, суріпиці озимої 

(Brassica silvestris L.) — 10, гірчиці чорної (Brassica nigra Koch.) — 23, перко 

озимого (Brassica silvestris/ Brassica chinensis L.) — 3. 

Ключові слова: інтродукція, хрестоцвіті культури, колекція. 
 

ВСТУП 

В Україні спостерігається чітка тенденція до збільшення споживання населенням 

різних олій із зменшенням використання жирів тваринного походження. Ситуація 

пояснюється бажанням людей зменшити в раціоні харчування вміст холестерину. 

Використання макухи та шроту є також найважливішим джерелом балансування кормового 

раціону в тваринництві та птахівництві. Тому переваги хрестоцвітих олійних культур і 

надзвичайний попит на олію обумовили стійку тенденцію до росту їх виробництва. 

Аналізуючи світовий ринок рослинницької продукції можна впевнено стверджувати, що 

виробництво хрестоцвітих культур залишиться досить  перспективним.  

За даними FAO stat [1] світове виробництво ріпаку у 2000 році склало 72375819 

тонн, що в 11 разів більше, ніж 50 років тому та вдвічі більше, ніж 20 років тому. В 

середньому за останні 20 років Україна займає дев’яте місце в світі по виробництву цієї 

культури після Канади, Китаю, Індії, Німеччини, Франції, Австралії, Польщі, 

Великобританії. У 2000 році Україною вироблено 2557200 тонн ріпаку. Використання цієї 

культури зростає в харчовому, кормовому і технічному напрямі, що ставить перед 

селекцією нові задачі [2, 3].  

Світове виробництво насіння гірчиці у 2000 році склало 540454 тонн, що удвічі 

більше ніж у 1970 році та на 7 % ніж у 2000. За останні 20 років Україна займає п’яте місце 

в світі за виробництвом гірчиці після Канади, Непалу, Російської Федерації та М’янми. У 

2020 році Україною вироблено14040 тонн гірчиці. 

За даними дослідницького бюро світового ринку ISTA Mielke GmbH у Гамбурзі 

останніми роками світове споживання олії і рослинних жирів щороку підвищується на 4 –

 6 %. Актуальним є розширення площі посіву хрестоцвітих культур (ріпак, гірчиця, перко, 
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рижій і ін.), що обумовлено створенням сортів із низьким вмістом ерукової кислоти та 

глюкозинолатів, високою врожайністю та якістю насіння. За допомогою сучасних методів 

досліджень проводиться добір цінних форм з низьким вмістом лігніну, збільшення вмісту 

олії та білка [4, 5], 

Перевагою хрестоцвітих культур є також їх агрономічна цінність як попередників в 

сівозміні, які мало висушують ґрунт, покращують його структуру і родючість, зменшують 

засміченість полів. Вирощування зернових культур після хрестоцвітих гарантує збільшення 

врожаю зерна на 10 – 15 % без додаткових витрат  за рахунок підвищення продуктивності 

сівозміни [6, 7]. 

Тому головним завданням Прикарпатської державної сільськогосподарської 

дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону (ПДСГДС) 

Національної академії аграрних наук є розширення та поповнення колекції Національного 

банку генетичних ресурсів рослин України; робота по виявленню, вивченню та оцінці 

зразків за продуктивністю і біохімічним складом насіння; передавання цінних зразків 

науково-дослідним установам, комерційним структурам для подальшого створення нових  

сортів та гібридів хрестоцвітих культур, адаптованих до різних агрокліматичних умов 

України [8].  

Мета роботи — інтродукція та вивчення зразків нових хрестоцвітих культур 

вітчизняного та іноземного походження, формування колекції та використання їх у 

подальшій селекційній роботі. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Зразки хрестоцвітих культур Прикарпатської державної сільськогосподарської 

дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України 

загальноюкількістю 1008 зразків вітчизняного та іноземного походження: ріпаку озимого 

(Brassica napus var. biennis (Schübler & G. Martens) Reichenbach) — 440, ріпаку ярого (Brassica 

napus oleifera annua Metzger) — 332, гірчиці білої (Sinapis alba L.) — 39, гірчиці сарептської 

(Brassica juncea Czern.) — 39, рижію ярого (Camelina sativa L.) — 60, рижію озимого 

(Camelina sativa L.) — 6, редьки олійної (Raphanus sativus L.) — 3, суріпиці ярої (Brassica 

silvestris L.) — 38, суріпиці озимої (Brassica silvestris L.) — 10, гірчиці чорної (Brassica nigra 

Koch.) — 23, перко озимого — 3 (Brassica silvestris/ Brassica chinensis L.) та ін.  

Ґрунтово-кліматичні умови регіону Прикарпаття є сприятливими для проведення 

досліджень з інтродукції, оцінки та формування колекцій хрестоцвітих культур. 

Дослідження проводились на полях селекційної сівозміни ПДСГДС на дерново-

опідзоленому поверхнево-слабоглеєному, легкосуглинковому ґрунті, який поширений в 

зоні західного лісостепу.  

Згідно проведених агрохімічних аналізів орний шар ґрунту (0 – 30 см) містить: 

гумусу — 2,6 – 2,8% (за Тюріним); легкогідролізованого азоту — 167 – 178 мг/кг ґрунту (за 

Корнфільдом); рухомого фосфору — 178 – 182 мг/кг ґрунту (за Кірсаовим); обмінного 

калію — 110 – 114 мг/кг ґрунту (за Кірсановим); суму увібраних основ (Ca + Mg) — 140 –

160 мг-екв/кг; сольове pH ґрунту — 5,1 – 5,5.  

Польові дослідження 2016–2020 років з колекцією хрестоцвітих культур 

проводились згідно методики проведення польових дослідів та включали: підготовку 

ґрунту до посіву; посів у триразовому повторенні, догляд за посівами, внесення 

мінеральних добрив N160P90К220, формування густоти, проведення фенологічних 

спостережень за ростом та розвитком рослин, захист рослин від хвороб та шкідників, 

збирання врожаю; обмолот та очистку насіння; проведення аналізів на господарські та 

біохімічні ознаки (урожайність, чистота, схожість, олійність, вміст ерукової кислоти, вміст 

глюкозинолатів) [9]. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Генофонд хрестоцвітих культур відділу постійно поповнюється новими зразками 

шляхом надходження їх з різних науково-дослідних інститутів, селекційно-насінницьких 

фірм, дослідних станцій, а також наукових і селекційних установ різних країн світу. На 

сьогодні у колекції генофонду в наявності є зразки вітчизняного і іноземного походження 

—України, Австралії, Австрії, Англії, Вірменії, Данії, Казахстану, Канади, Німеччини, 

Польщі, Росії, Словаччини, США, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, Японії, Угорщини та 

інших країн. Найбільшими постачальниками насіння хрестоцвітих культур є Німеччина, 

Франція, Польща, Чехія. 

Кожного року колекція поповнюється в середньому на 10 – 15 зразків. За останні 

п’ять років колекція збільшилась на 75 зразків — це зразки озимого та ярового ріпаку, 

суріпиці, перко, тифону, рижію, олійної редьки, гірчиці білої, сарептської та чорної. 

Колекція поповнюється переважно за рахунок озимого та ярого ріпаку, гірчиці білої та 

сарептської [10]. 

Зразки, які надходять до лабораторії селекції озимого ріпаку та інтродукції 

ПДСГДС, реєструються у базі паспортних даних, їм присвоюється реєстраційний номер. 

Потім ці зразки вивчаються та аналізуються. Вивчення зразків здійснюється за комплексом 

морфологічних і господарсько-біологічних ознак. Результатом вивчення є виділення 

джерел та донорів за господарсько-цінними та біохімічними ознаками, які можуть 

використовуватися у селекційних та інших програмах. Ті зразки, що визнані цінними за 

певними ознаками прояву, включаються до генбанку, їм надається номер Національного 

каталога Національним центром генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ). 

Для збереження наявного насіннєвого матеріалу генофонду проводиться щорічне 

вирощування колекційних зразків з метою поновлення життєздатності, розмноження 

насіння та передавання його до Національного сховища для довгострокового зберігання. 

Інформація про ці зразки зберігається в базі даних НЦГРРУ. 

На базі використання зразків генофонду хрестоцвітих культур створено сорти даних 

культур, а саме: ріпаку озимого — Пегас, Моделіні, Симфонія, Водограй, Дарунок, Алішер, 

Дамір, Говерла, ріпаку ярого — Персей, гірчиці білої — Аріадна, Галичанка, гірчиці чорної  

— Доротея, гірчиці сарептської — Стрипа та отримано цінний вихідний матеріал для 

подальшої селекційної роботи [10]. 

За період багаторічного вивчення колекції хрестоцвітих культур та узагальнення 

даних були виділені джерела цінних господарських ознак ріпаку озимого. Так зразки 

Premier (POL), NHС 1201С (AUT), Kalibr (DEU) перевищували стандарт Дангал за 

врожайністю, яка складала в них відповідно 4,08; 4,11; 4 т/га при врожайності відповідно 

при 42,8 % у стандарту 3,94 т/га. Зразки NS-1, Dzhymmi, WW 303 перевищували стандарт 

за вмістом олії. Олійність цих зразків складала 44,1 %, 43,2 % та 43,2 % відповідно при 

42,8 % у стандарту. Досліджені зразки не містили ерукову (С22:1%) кислоту при частці її у 

стандарту 15,2 %. Даний матеріал може бути використаний у подальшій селекційній роботі 

по створенню нових високопродуктивних сортів та гібридів. 

У 2016–2020 роках виділені зразки з колекції ярого ріпаку, які мають велике 

значення та цінність як вихідний матеріал для створення нових сортів і гібридів ярого 

ріпаку. Зразок ярого ріпаку Микитинецький (стандарт) з урожайністю 3,2 т/га мав олійність 

43,9 % при відсутності ерукової кислоти. Зразки Bravo, Bravo-1 (POL), Salsa (DEU) 

перевищували стандарт за врожайністю, яка складала відповідно 3,21; 3,24 та 3,20 т/га. 

Зразки Borovo (DEU), Borovo-1 (DEU), N08-10 (DEU) мали олійність, близьку до стандарту: 

43,10; 43,5 та 43,3 % відповідно при відсутності ерукової кислоти. Зразок Olga і Makro мали 

відповідно 14,7 та 17,4 % вміст ерукової кислоти. Сорт Микитинецький при вегетаційному 

періоді 110 діб мав початок цвітіння 7.06. Як ультра ранньостиглі виділилися Bravo й 

Bravo-1 при вегетаційному періоді 102 доби і початку цвітіння 31.05. Як ранньостиглі 
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відзначилися зразки Makro, Mirakel, Ahat (DEU) при вегетаціному періоді для першого 

зразка 105 діб, для двох інших — 106 діб. Дата цвітіння також відрізялась на один день: 

2.06 — для зразка Makro, 3.06.— для двох інших. Використання у виробництві сортів та 

гібридів з різним вегетаційним періодом дає можливість збирати ярий ріпак у різні строки, 

що запобігає його осипанню. 

При вивчені зразків гірчиці білої вдалося виділити зразки для подальшого створення 

нових сортів даної культури з різним вегетаційним періодом (табл..1). Визначено, що 

стандарт Підпечерецька мав урожайність 3,15 т/га, олійність 20,1 % з вмістом ерукової 

кислоти 16,3 %. Серед виділених були зразки Borovska, K-4136 (POL) з високою 

врожайністю 2,94 т/га; зразки NCM2013, Sefkon (DEU) —  з олійністю 19,4 та 19,8 %, 

зразки Borovska, Sefkon з високим вмістом ерукової кислоти  відповідно 16,3 та 20,4 %. 
 

Таблиця 1. Зразки гірчиці білої, виділені за вегетаційним періодом 

Назва зразка 
Країна 

походження 

Вегетаційний 

 період 
Початок 

цвітіння 

Урожайність насіння 

днів + до ст. т/га + до ст. 

Підпечерська, ст. UKR 110 — 1,06 3,15 — 

Ультраранньостиглі (вегетаційний період < 105 днів) 

Світязь UKR 100 −10 20,05 2,97 −1,8 

К-4136 PLN 101 −9 21,05 2,94 −2,1 

Ранньостиглі (вегетаційний період 105 – 108 днів) 

AC Pennat CAN 105 −5 25,05 2,33 −8,2 

Ochre CAN 104 −6 24,05 2,43 −7,2 

Tilney CAN 104 −6 24,05 1,94 −12,1 
 

У процесі багаторічного вивчення гірчиці сарептської (сизої) Brassica juncea Czern. 

були виділені цінні зразки за господарськими ознаками, які можуть бути використані для 

подальшого створення сортів даної культури (табл. 2 – 4). 
 

Таблиця 2. Зразки гірчиці сарептської, виділені за господарськими ознаками в 2016–

2020 рр. 
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UE0400638 ІNК01526 Чорнява, ст. UKR 2,50 35,8 42,6 1,98 

UE0400575 ІNК01476 Тавричанка UKR 2,52 35,1 32,1 2,05 

UE0400636 ІNК01286 Бистриця UKR 2,44 34,5 42,9 1,75 

UE0400577 ІNК01326 Деметра UKR 2,39 35,0 44,3 21,7 

UE0400527 ІNК01587 IU35431 FRA 2,14 33,4 48,4 20,4 

UE0400252 ІNК01577 IU35426 AUS 2,18 34,9 47,8 22,1 

UE0400240 ІNК01458 Рушена RUS 2,24 34,1 45,1 22,9 

UE0400001 ІNК01397 Gutlas CAN 2,19 34,4 42,9 21,8 

UE0400637 ІNК01297 Acvuzkan CAN 2,04 33,7 45,5 21,9 

UE0400504 ІNК01598 К3128 KAZ 1,99 33,4 46,8 22,7 
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Таблиця 3. Жирнокислотний склад олії зразків гірчиці сарептської 

Номер 
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UE0400638 ІNК01526 Чорнява, ст. UKR 5,18 45,25 23,43 23,12 3,0 

UE0400575 ІNК01476 Тавричанка UKR 5,25 63,02 20,11 18,35 1,3 

UE0400577 ІNК01326 Деметра UKR 4,43 42,61 23,15 25,12 3,8 

UE0400636 ІNК01286 Бистриця UKR 5,02 35,65 28,53 17,83 5,3 

UE0400527 ІNК01587 IU35431 FRA 5,06 44,87 22,29 24,35 3,1 

UE0400252 ІNК01577 IU35426 AUS 4,93 43,95 24,15 22,51 3,0 

UE0400240 ІNК01458 Рушена RUS 4,78 39,55 24,38 26,10 3,4 

UE0400001 ІNК01397 Gutlas CAN 5,03 38,51 25,05 24,55 3,7 

UE0400637 ІNК01297 Acvuzkan CAN 4,75 38,03 21,15 27,02 5,2 

UE0400504 ІNК01598 К3128 KAZ 4,01 40,03 25,08 25,05 4,2 
 

 

Таблиця 4. Зразки гірчиці сарептської, виділені за вегетаційним періодом у 2016–2020 

рр. 

Назва зразка 
Країна 

походження 

Вегетаційний  

період 
Початок 

цвітіння 
днів + до ст. 

Чорнява, ст. UKR 100 — 10.06 

Ультраранньостиглі (вегетаційний період < 95 днів) 

Бистриця  UKR 94 −6 14.06 

Демерка   UKR 92 −8 12.06 

Ранньостиглі (вегетаційний період 95 – 97днів) 

Рушена   RUS 97 −3 27.06 

К-3128   KAZ 96 −4 06.06 
 

Формування колекції гірчиці сарептської за господарськими цінними ознаками  дає 

змогу відібрати вихідний матеріал для  створення нових сортів [10]. 

На сьогоднішній день в Україні рижій ярий висівається на невеликих площах. 

Середня урожайність насіння складає 1,0 – 1,5 т/га. Але він має велике значення та 

перспективу для розширення площ завдяки широкому застосуванню у харчовій 

промисловості та медицині. Вміст олії в насінні досягає 40 %, білка — 25 – 28 %. Олія має 

високі смакові якості, добрий аромат. Тому широке вивчення даної культури, створення 

нових сортів рижію ярого є актуальним на сьогоднішній день (табл. 5).  

При вивчені зразків рижію ярого та формуванні колекції не спостерігалося значної 

відмінності за тривалістю вегетаційного періоду. 

Ведеться співпраця з Всеукраїнським науковим інститутом селекції (ВНІС, м. Київ) 

по створенню гібридів озимого ріпаку, з Національним науковим центром «Інститут 

землеробства НААН України» по дослідженнях рижію ярого (Camelina sativa (L.)) та 

створенню спільного сорту даної культури. 

Організована співпраця із голландським Національним центром генетичних ресурсів 

про передачу гірчиці для створення спільних сортів.  
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Таблиця 5. Зразки рижію ярого, виділені за господарськими ознаками в 2016–2020 рр. 

Номер 
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UE0600008 Гірський, ст. UKR 35,0 32,6 6,7 

UE0600015 Міраж UKR 35,5 29,1 5,6 

UE0600050 ОС-001 UKR 34,0 30,1 5,5 

UE0608784 Євро-12 UKR 37,9 24,4 3,0 

UE0608689 Перемога UKR 39,9 22,3 3,4 

UE0608800 Клондайк UKR 39,0 24,4 3,9 

UE0600048 ОСУ-003 HUN 34,1 29,8 4,9 

UE0601461 Юбіляр RUS 29,5 29,9 2,9 
 

 

Таблиця 6. Жирнокислотний склад олії зразків рижію ярого 
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UE0600008 Гірський, ст. UKR 5,9 21,3 18,9 30,9 15,9 

UE0600015 Міраж UKR 5,1 18,9 16,8 47,8 8,2 

UE0600050 ОС-001 UKR 8,8 27,3 24,3 33,1 5,5 

UE0608784 Євро-12 UKR 8,9 20,1 19,5 43,2 10,2 

UE0608689 Перемога UKR 9,2 21,2 20,8 42,7 10,9 

UE0608800 Клондайк UKR 7,5 20,9 21,4 40,4 9,8 

UE0600048 ОСУ-003 HUN 7,6 37,3 17,2 29,4 7,4 

UE0601461 Юбіляр RUS 6,1 15,9 19,6 43,5 9,2 
 

Підтримуються наукові стосунки та укладено угоду про співробітництво в області 

збору, вивчення, зберігання і використання генетичних ресурсів хрестоцвітих культур між 

ПДСГДС та РУП «Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси 

по земледелию» із відділом генетичних ресурсів, в який передано зразки хрестоцвітих 

культур для проведення науково-дослідних робіт у Республіці Білорусь.  

Ведеться співпраця з Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка з 

інтродукції рижію ярого. 

За період 2016–2020 років в ПДСГДС інтродукованно нові цінні зразки хрестоцвітих 

культур вітчизняного та іноземного походження.  

Для внутрішнього використання у відділ селекції, насінництва та інтродукції 

хрестоцвітих культур ПДСГДС передано зразки ріпаку озимого, гірчиці білої, гірчиці сизої 
озимої, рижію ярого, рижію озимого, на основі яких створено сорти: ріпаку озимого — 

Моделіні, Водограй, Симфонія, Дарунок, Пегас; ріпаку ярого — Персей; гірчиці білої — 

Аріадна;  гірчиці чорної — Доротея; гірчиці сарептської — Феліція. Передано також 252 
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зразки хрестоцвітих культур науково-дослідним установам, вузам, аграрним коледжам, 

комерційним структурам для створення нових сортів. 

Розроблено класифікатори виду: Вrassica napus L. (ріпак озимий), Вrassica juncea L. 

(гірчиця сиза) [11–13]. Описано: морфологічні ознаки — 12; біологічні властивості — 5; 

реакцію на шкідники та хвороби — 2; хімічний склад — 4; господарські показники — 4, а 

також рівні прояву до кожної з ознак даних культур.   

 

ВИСНОВКИ 

Результатом досліджень зразків хрестоцвітих культур було збереження в чистоті 

генофонду насіння хрестоцвітих культур та щорічне їх поповнення, підтримання 

життєздатності, передавання насіння зразків іншим організаціям для подальшого вивчення 

та створення нових сортів та гібридів даних культур, передавання насіння до 

Національного сховища. 

Прикарпатською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН України разом з іншими науково-

дослідними, селекційними, навчальними та приватними структурами були створені сорти 

хрестоцвітих культур: ріпаку озимого — Моделіні, Водограй, Симфонія, Дарунок, Пегас; 

ріпаку ярого — Персей; гірчиці білої — Аріадна;  гірчиці чорної — Доротея; гірчиці 

сарептської — Феліція. 

У 2020 році передано на Державну реєстрацію сорт ріпаку озимого типу «+0» 

Говерла, у насінні якого міститься: 45 % олії, 55 – 60 % ерукової кислоти, глюкозинолатів 

— 14 – 16 мкмоль/г, 25 % білка. Насіння даного сорту призначене для виробництва 

ерукової кислоти. 
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РАЗНОOБРАЗИЕ КРЕСТОЦВЕТНЫХ КУЛЬТУР ПРИКАРПАТСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ  

 
Цель. Интродукция и изучение образцов новых крестоцветных культур 

отечественного и зарубежного происхождения, формирование коллекций, использование 

их в дальнейшей селекционной работе для создания новых сортов и гибридов данных 
культур. 

Результаты обсуждения. Приведенные результаты научно-исследовательской работы 
по интродукции и изучению новых ценных образцов крестоцветных культур, формирования 

коллекций и использование их в селекционном процессе и в учебной деятельности. 
Коллекция Прикарпатской государственной сельскохозяйственной опытной станции 
Института сельского хозяйства Карпатского региона составляет 1008 образцов. Наиболее 

представлены: рапс озимый (Brassica napus var. biennis (Schübler & G. Martens) Reichenbach) 
— 440 образцов, рапс яровой (Brassica napus subsp. oleifera (de Candolle) Metzger) — 332 
образца, рыжик яровой (Camelina sativa L.) — 60 образцов, горчица белая (Sinapis alda L.) — 

39 образцов, горчица сарептская (Brassica juncea Czern.) — 39 образцов. В коллекции 
представлены образцы из 14 стран мира: Канады, США, Швеции, Германии, Чехии, России, 
Китая, Белоруссии, Франции, Австрии, Венгрии, Польши, Словакии, Украины. Каждый год 
пополняются образцы в коллекцию, которые изучаются и используются в селекционной 

работе. Созданы новые сорта крестоцветных культур: рапс озимый — 8 сортов, рапс яровой 
— 1 сорт, горчица белая — 2 сорта, горчица черная — 1 сорт, горчица сарептская — 2 сорта.  

Выводы. Результатом научно-исследовательской работы Прикарпатской 

государственной сельскохозяйственной опытной станции Института сельского хозяйства 
Карпатского региона является создание коллекций крестоцветных культур, новых сортов 
данных культур, что дает высокий экономический эффект научно-исследовательским, 
учебным и коммерческим структурам.  

Ключевые слова: интродукция, крестоцветные культуры, коллекция. 
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DIVERSITY OF CRUCIFEROUS CROPS OF PRECARPATHIAN STATE 

AGRICULTURAL EXPERIMENTAL STATION 

 

Aim. Introduction and study of domestic and foreign cruciferous crops. Formation and 

use of collections in further selection work to create new varieties and hybrids. 

Results and Discussion. The following article represent results of new valuable 

cruciferous oil crops introduction, creation and application of collections in breeding work. 
Collection of Precarpathian State Agricultural Research Station includes more than 1000 

accessions from 14 countries among them: winter rape (Brassica napus var. biennis (Schübler & 
G. Martens) Reichenbach) – 440, spring rape (Brassica napus subsp. oleifera (de Candolle) 
Metzger) – 332, spring false flax (Camelina sativa L.) – 60, white mustard (Sinapis alba L.) – 39, 
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brown mustard (Brassica juncea Czern.) – 39. Every year collection replenishing with new 

samples, which using in breeding work. New varieties of cruciferous crops have been bred: winter 
rape – 8, spring rape – 1, white mustard – 2, black mustard – 1, brown mustard – 2. 

Conclusions. Results of research work of Precarpathian State Agricultural Experimental 

Station of Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS are creation of cruciferous oil 
crops collection and their new varieties, which cause big economic impact on research, 
educational and commercial organizations. 

Keywords: introduction, cruciferous crops, collection. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОЗНАК КОРМОВОЇ ТА НАСІННЄВОЇ 

ПРОДУКТИВНОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЛЮЦЕРНИ В УМОВАХ 

ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ ГРУНТУ 

 
Оцінено екологічну адаптивність за урожайністю кормової маси та насіння 

колекційних зразків люцерни на фоні підвищеної кислотності ґрунту шляхом 

визначення коефіцієнта регресії (bi) та варіанси стабільності (Si2). За урожайністю 

сухої речовини bi > 1 виявлено у 16 зразків, але більшість з них поступалась за 

урожайністю стандартному сорту Синюха. За урожайністю насіння bi > 1 виявлено у 

16 зразків, з них 8  перевищували стандарт. Отримані значення Si2 підтверджують 

складність селекції люцерни на підвищення насіннєвої продуктивності порівняно з 

кормовою, на які часто позитивний вплив мають протилежні гідротермічні умови: 

посушливі – на урожайність насіння, а надлишок опадів – на урожайність кормової 

маси. Виділено зразки люцерни посівної з відносно високою реакцією на 

поліпшення умов вирощування за кормовою та насіннєвою продуктивністю як 

вихідний матеріал для селекції: Радослава, Ольга, Вавиловка (Родничок) (Україна); 

Эврика 1 (РФ); Ferax 58 (Канада). 

Ключові слова: люцерна, пластичність, стабільність, стійкість, кислотність 

ґрунту, кормова та насіннєва продуктивність. 

 

ВСТУП 

Однією з найбільш продуктивних та найпоширеніших кормових культур світу є 

люцерна посівна. Цінність її не обмежується лише кормовими перевагами, важливе 

значення вона має також в біологізації землеробства. Проте за своїми біологічними 

особливостями рослини люцерни нормально ростуть та розвиваються при рН 6,5 – 7,5. 

Зниження реакції ґрунтового розчину до 5,0 – 5,5 негативно позначається на 

ферментативному апараті клітин, що призводить до гальмування та призупинення про–

цесів синтезу в рослинах, порушується вуглеводневий та білковий обміни [1-4]. За даними 

агрохімічної паспортизації орних земель  України площа підкислених ґрунтів становить 

3,7 – 4,4 млн. гектарів.  Зокрема  в зоні лісостепу та Полісся вони займають 25 – 37 %. 
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